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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

„Dodávka a montáž elektronických indikátorů topných
nákladů s dálkovým odečtem, provádění rozúčtování
topných nákladů v bytových domech, které jsou
v majetku města Kopřivnice“

Předmět zakázky

Dodávka a služba

Datum vyhlášení zakázky

29.01.2014

Zadavatel

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
Ing. Kamil Žák, 556 879 790, kamil.zak@koprivnice.cz
Marcela Vaculíková, 556 879 794, marcela.vaculikova@koprivnice.cz
Předmětem zakázky je:
• výměna 1966 ks elektronických indikátorů topných nákladů
s dálkovým odečtem (dále jen EITN),

Popis předmětu zakázky

• provádění periodických odečtů a následné rozúčtování topných
nákladů na konečné spotřebitele v domech, které jsou v majetku
města Kopřivnice“.
Specifikací předmětu plnění je příloha č. 1
Seznam měřidel Vám bude zaslán elektronicky na vyžádání na e-mailové
adrese : marcela.vaculikova@koprivnice.cz
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

1.700.000,00 Kč bez DPH

<název útvaru>

Dodávka a montáž EITN- březen 2014
Termín plnění

Periodické rozúčtování bude předáno objednavateli nejpozději do
25.3. daného roku
• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán

Základní kvalifikační
předpoklady:

• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky ( volná živnost - výroba,
obchod a testování, měření,analýzy a kontroly, dle zák.č. 455/1991
Sb.,zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci (výpis z živnostenského rejstříku)
• dokumenty budou předloženy v prostých kopiích

Profesní kvalifikační
předpoklady:

-reference v oblasti odpovídající zaměření zadávacího řízení. ( Uchazeč
uvede minimálně tři relevantní reference za poslední tři roky ve finančním
objemu min.550.000,00 Kč bez DPH. Reference budou předloženy
v písemné formě s uvedením názvu zakázky, názvu a adresy zadavatele
zakázky

Lhůta pro podání nabídek

10.02. 2014 do 10 : 00 hod.
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice – Odbor majetku města,
dveře č. 865 nebo podatelna MÚ.

Místo pro podání nabídek

Forma podání nabídek

Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí
nabídky pracovníkem úřadu na adrese Město Kopřivnice, Štefánikova
1163, 742 21 Kopřivnice
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Dodávka a montáž elektronických
indikátorů topných nákladů s dálkovým odečtem, provádění rozúčtování
topných nákladů v bytových domech, které jsou v majetku města
Kopřivnice – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 29.02.2014. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 29.02.2014

Hodnotící kritéria

Další požadavky

Služba odečet a rozúčtování 1ks EITN za kalendářní rok

40%

Záruka měřiče

30%

Dodávka a montáž 1ks EITN

30%

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.
• zadavatel si vymiňuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a
výběrové řízení zrušit

Práva zadavatele

• zadavatel si vymiňuje právo jednání o předložených návrzích smluv
• zadavatel si vymiňuje právo určit termín zahájení realizace díla
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<název útvaru>

1.) Specifikace zakázky
2.) Krycí list nabídky
Přílohy oznámení

3.) Seznam objektů určených k výměně
4.) Návrh smlouvy o dílo
5.) Návrh smlouvy o odečítací a rozúčtovaní službě tepla a vytápění
6.) Popis datové věty

Ing. Kamil Žák
vedoucí OMM v.r.
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